
MULTIDISCIPLINARY REVIEWS ISSN 2595-3982 

https://doi.org/10.29327/multi.2020006  

  _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
CONTATO Caio Henrique Ungarato Fiorese – caiofiorese@hotmail.com 

 

 
 
 

Produção de quitosana a partir da quitina extraída de 
exoesqueletos de crustáceos para diversas aplicações humanas: 
uma proposta de sustentabilidade ambiental 

 

 

Caio Henrique Ungarato Fioresea, Blenda Vargas Cadea, Caroline de Souza Fontesa, 
Fernanda Machado Carrari Medeirosa, Otoniel de Aquino Azevedoa, Gilson Silva-Filhoa, 
Gabrielli Machado Bindelia 

 

 
   aCentro Universitário São Camilo, Espírito Santo, Brasil.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Chitosan production from the extracted chitin of crustacean exoskeletons for various human 

applications: a proposal of environmental sustainability 
 

ABSTRACT This research addresses, through a bibliographic review, the amount of waste generated in the process of 

processing crustaceans, the ways in which these residues are made available according to current laws and regulations 

and a proposal to reuse the chitin of crustacean exoskeletons. These, despite being biodegradable for a certain time, 

can cause damage to the environment and human health, when disposed of incorrectly. Thus, it is suggested the 

extraction of chitin, a biopolymer that constitutes most of the exoskeletons of insects, crustaceans and fungi cell wall 

and the second most abundant in nature, for the production of chitosan, which is studied the production of biofilm with 

medicinal properties, being an alternative for regional development. Another important factor is the fact of the low 

toxicity presented by chitin and chitosan, which makes research even more feasible.    
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Introdução 
 

A quitosana é um biopolímero natural que, ao ser produzida da desacetilação da quitina, passa apresentar 

propriedades físicas, químicas e biológicas interessantes. Absorve ácido graxo em meio levemente ácido e apresenta 

atividades antimicrobianas, podendo ser aplicada para desenvolvimento de microparticulados impregnados de ativos 

biológicos e ser utilizada na formulação de filmes para impermeabilização, proporcionando melhores características 

comerciais a frutos e legumes, cultura celular, pele artificial e suturas cirúrgicas. (Azevedo et al 2007). 

RESUMO A presente pesquisa aborda, por meio de uma revisão bibliográfica, a quantidade de resíduos gerados no 

processo de beneficiamento de crustáceos, as formas de disponibilização desses resíduos segundo legislações e 

normas vigentes e uma proposta de reaproveitamento da quitina dos exoesqueletos de crustáceos. Esses, apesar de 

serem biodegradáveis a um determinado tempo, podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana, quando 

descartados incorretamente. Dessa forma, sugere-se a extração da quitina, um biopolímero que constitui a maior 

parte dos exoesqueletos dos insetos, crustáceos e parede celular de fungos e o segundo mais abundante na 

natureza, para produção de quitosana a qual estudada aponta-se a produção de biofilme com propriedades 

medicinais, sendo uma alternativa de desenvolvimento regional. Outro fator importante é o fato da baixa toxicidade 

apresentada por quitina e quitosana, o que viabiliza ainda mais as pesquisas.   
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Diante da preocupação ao destino correto dos resíduos de crustáceos, os quais são descartados poluindo o meio 

ambiente, a presente pesquisa tem como objetivo, por meio de uma revisão bibliográfica, discutir as aplicações da 

quitosana extraída de quitina de exoesqueleto de crustáceos, destacando seu caráter relevante, pois a mesma contribui 

para o reaproveitamento dos exoesqueletos e abordando a quantidade de resíduos gerados no processo de 

beneficiamento de crustáceos. Também as formas de disponibilização segundo legislações e normas vigentes e uma 

proposta de extração da quitina para produção de quitosana, a qual, quando estudada, indica o seu reaproveitamento 

para diversas finalidades, como a produção de biofilme com propriedades medicinais.  

 

Metodologia 
 

Buscando-se melhor alternativa de utilização dos resíduos gerados no processo de beneficiamento de crustáceos 

que, no mundo, chega a ser da ordem de 39 mil toneladas/ano (Craveiro 1998), realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 

onde se caracterizou o problema de ordem econômica e ambiental, o qual é proporcionado tanto pela grande 

quantidade de resíduo gerado, quanto pela forma de disponibilização dos mesmos (Antonino 2007). A pesquisa foi 

baseada em artigos, teses, dissertações, livros e outros documentos de grande relevância para o campo de estudo. A 

pesquisa foi dividida em duas etapas: (i) coleta do material bibliográfico a ser utilizado, ocorrido em um período de 4 

meses e (ii) revisão bibliográfica, ocorrida num período de 6 meses. 

 

Resíduo do processamento de crustáceos 
 

O Brasil apresenta um enorme potencial hídrico e, por isso, também uma grande atividade pesqueira, que está 

associada à vastidão de seu território. O país é detentor de 12% da água doce do planeta, de uma costa marítima com 

mais de 8.000 km de extensão, e uma área de 3,5 milhões de 𝐾m² de Zona Econômica Exclusiva (ZEE), além de um clima 

favorável para o cultivo de organismos aquáticos. Também há grande diversidade de espécies e condições 

socioeconômicas, tais como: mercados internos e externos com demanda progressiva, disponibilidade de infraestrutura 

de apoio, mão-de-obra abundante e outras condições favoráveis (Sebrae 2010). 

Devido ao alto índice de produção de pescado, no Brasil, também são gerados outros materiais de origem não 

intencional que apresentam papel significante na contaminação ambiental, principalmente devido a dois fatores de 

extrema importância: o acúmulo de matérias-primas e insumos, que envolve sérios riscos de contaminação por 

transporte e disposição inadequada; e a ineficiência dos processos de conversão, o que necessariamente implica na 

geração de resíduos (Bessa e Gonçalves 2013) 

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (Brasil 2013), no Brasil, o consumo de pescado chega a 14,50 quilos 

por habitante/ano, de acordo com o levantamento feito no ano de 2013. Consequentemente, há um grande índice de 

resíduos que pode chegar a 50% da matéria-prima inicial (Rodrigues 2013). 

Esses resíduos, apesar de serem biodegradáveis e por isso não provocar acúmulo excessivo na natureza, podem 

causar grande problema de ordem social por serem desagradáveis na questão do cheiro e por atraírem insetos, podendo 

acarretar danos à saúde humana (Assis et al 2008) 

Existem várias opções sustentáveis de reaproveitamento dos resíduos de pesca. Porém, nem sempre os 

empreendimentos se utilizam dessas alternativas que, ao invés de destiná-los a reciclagem, os destinam 

inapropriadamente em rios, estuários, oceanos ou em aterros sanitários. Contudo, atualmente, há um maior rigor na 

fiscalização ambiental, por meio dos órgãos de gerenciamento e conservação ambiental, como o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) (Brasil 2005). Tais órgãos exigem das indústrias pesqueiras uma maior preocupação em 

relação ao destino adequado para seus resíduos para que as agressões ao meio ambiente sejam cada vez mais reduzidas, 

devido à escassez de água potável e ao maior entendimento dos efeitos ambientais ocorridos (Bessa e Gonçalves 2013) 

Dessa maneira, a biomassa vem ganhando interesse pelos cientistas em função de ser uma fonte renovável de 

energia e fonte de matéria-prima industrial, onde buscam alternativas para o aproveitamento desses e, assim, tornar 

uma atividade aquícola sustentável e viável ecologicamente (Bessa e Gonçalves 2013). 



     3 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Fiorese et al. (2020) 

Extração de quitina e quitosana 
 

A produção industrial de quitina e quitosana que provém de exoesqueletos de crustáceos, como a lagosta, o 

caranguejo, camarão e siri, constituídos de 15 a 20 % de quitina, 25 a 40 % de proteínas e 40 a 55 % de sais inorgânicos, 

é de aproximadamente 50.000 toneladas anualmente. Além do mais, sua disponibilidade mundial é estimada em mais 

de 39.000 toneladas por ano (Craveiro 1998). 

O estudo das propriedades e do aperfeiçoamento do processo de produção da quitosana começou a crescer a 

partir do conhecimento de seus benefícios e de suas diversas aplicações, que variam desde o tratamento de esgotos 

industriais até a confecção de fios de sutura, ou de curativos com propriedades bactericidas, fungicidas e cicatrizantes 

(Moura et al 2006) 

A quitosana apresenta outro ponto favorável. Ou seja, é economicamente e ambientalmente interessante devido 

ao fato de poder ser obtida dos exoesqueletos de crustáceos, que geralmente constituem resíduos de indústria 

pesqueira em áreas litorâneas do Brasil, No entanto, na maioria das vezes, tal resíduo não é disponibilizado de forma 

sustentável. Utilizando-se esse resíduo, o custo de produção da quitosana é reduzido em cerca de 60% (Antonino 2007). 

Fator este importante para viabilização da pesquisa que aponta o desenvolvimento de uma importante atividade 

econômica para o Brasil. 
 

Quitina 
 

A quitina é derivada da palavra grega “khitón”, que significa carapaça ou caixa de revestimento, devido à sua 

função de revestimento e proteção de invertebrados. É o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, 

encontrado em exoesqueletos de crustáceos, insetos, moluscos e fungos (Santos 2004) 

As proporções de quitina encontradas variam de acordo com a espécie e região de origem, segundo Bezerra 

(2011), conforme mostra a Tabela 1.  
 

Tabela 1 Quantidade aproximada de quitina em cada espécie 

Espécie  Percentual de Quitina 

Fungos 5-20% 

Camarão 22% 

Polvos/Lulas 3-20% 

Escorpiões 30% 

Aranhas 38% 

Baratas 35% 

Besouro d’água 37% 

Bicho da seda 44% 

Caranguejos 69-70% 

Fonte: Bezerra (2011). 

 

 A quitina é um pó incolor, cristalino ou amorfo, insolúvel em água, solventes orgânicos, ácidos diluídos e 

soluções alcalinas. Porém, é solúvel em ácidos minerais concentrados. (Santos 2004). É, ainda, um material 

biodegradável e não-tóxico, o que a torna muito atrativa para fins de pesquisa (Antonino 2007) 
 

Estrutura 
 

Sua estrutura é constituída por uma sequência linear de açúcares monoméricos β-(1→4) 2-acetoamido-2-deoxi 

-D-glicose(ou N-acetilglicosamina), o que a torna semelhante à fibra vegetal celulose (Figura 2). A diferença entre as 

duas fibras em relação à estrutura se deve aos grupos hidroxila localizados na posição 2 que, na quitina, foram 

substituídos por grupos acetamino (Craveiro 1998). A Figura 1 mostra a estrutura química da quitina. 
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Figura 1 Estrutura química da quitina. 

Fonte: Santos 2004. 

 

 
Figura 2 Estrutura química da celulose. 

Fonte: Santos 2004. 

 
 

Quitosana 
 

A quitosana é um copolímero derivado do processo de desacetilação do polissacarídeo quitina (Figura 3). Durante 

a reação, os grupamentos acetamido (-NHCOCH3) da quitina são transformados de graus variados em grupos amino (-

NH2), dando origem a quitosana (Antonino 2007). Na Figura 3, é mostrada a reação química de desacetilação da 

quitosana em presença de NaOH (hidróxido de sódio). 

 
Figura 3 Reação química da desacetilação da quitosana. 

Fonte: Rosa (2008). 

 

De acordo com Paul e Sharma (2004), esta apresenta características bacteriostáticas, fungistática, baixa toxidade, 

biocompatibilidade e propriedades cicatrizantes e vem recebendo um maior interesse de empresas especialmente 

farmacêuticas, devido à possibilidade de produção de filmes bioativos para uso no tratamento de queimaduras e feridas. 

Segundo Maricato (2010), esse polímero atua formando filmes permeáveis ao oxigênio e à água, onde este biofilme 
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cicatrizante é degradado pela enzima presente na pele denominada lisozima, não havendo a necessidade de retirada, 

evitando novas lesões à pele sintetizada. 

A quitosana pode ser explorada em diversas formas, devido a sua capacidade de sofrer modificações químicas e 

formar derivados com grande variação de propriedades e aplicações, conforme descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Diferentes aplicações da quitosana nas áreas industrial e saúde/nutricional. 

Industrial    Saúde / Nutricional 

- Purificação de água residual de indústrias; - Agente absorvedor de gordura; 

- Estabilizantes de gorduras em preparações de alimentos; - Regeneração de ferimentos; 

- Estabilizantes de aromas; - Antiácido; 

- Meio de troca iônica; - Auxiliar no controle da pressão arterial; 

- Aditivos de cosméticos e xampus; - Regenerador de estrutura óssea; 

- Absorventes na remoção de metais pesados; - Redução do nível de ácido úrico; 

- Proteção bactericida de sementes; - Promoção da perda de peso; 

- Estabilizante de frutas e verduras perecíveis; - Bactericida / antiviral; 

- Agente imobilizante de microrganismos. - Inibe a formação de placas dentárias bacterianas; 

 - Aumenta a absorção de cálcio; 

 - Membranas artificiais. 

Fonte: Silva (2005). 
 

Estrutura 
 

A quitosana é formada em maior parte por unidades de 2-amino-2-desoxi-Dglicopiranose e 2-acetamida-2-

desoxi-D-glicopiranose, de composição variável em função do grau residual de acetilação, cujas unidades também são 

unidas por ligações glicosídicas β-(1,4) (Antonino 2007), conforme mostrado na Figura 4.  

Os grupos funcionais presentes na estrutura apresentam forte afinidade com a água. Além da cadeia polimérica 

ser estruturalmente flexível, as modificações desses grupos produzem diferentes materiais, que podem ser usados tanto 

na atividade industrial como em atividades de pesquisa (Santos 2004). 
 

 
Figura 4 Estrutura química da quitosana. 

Fonte: Santos (2004). 

 

Dessa forma, a obtenção de quitosana através da quitina extraída de exoesqueletos de crustáceos e de resíduos 

da indústria pesqueira é uma proposta de disponibilização sustentável, pois fornece possibilidade de confecção de 

outros materiais, minimizando o consumo de matérias-primas ditas não renováveis, como o petróleo. Além do mais, a 

obtenção da quitosana por esse método é pautada mediante as formas regulamentadas por legislações e normas 

vigentes que proporciona um prejuízo no contexto da ecologia industrial. 
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Considerações Finais 
 

As pesquisas voltadas para a utilização dos polímeros quitina e quitosana vem ganhando interesse e inúmeras 

são as vantagens no seu investimento, devido à diversidade de aplicações tecnológicas desses polissacarídeos. Um fator 

importante a ser observado é que, em comparação com outros materiais, estes polímeros apresentam um custo menor 

de produção por utilizar resíduos do beneficiamento de crustáceos, com enorme disponibilidade, facilitando ainda mais 

sua manipulação.  

Outro fator importantíssimo que não pode ser deixado de lado é o fato da baixa toxicidade apresentada por 

quitina e quitosana, o que viabiliza ainda mais as pesquisas, como, por exemplo, na área farmacêutica e, mais 

precisamente, na produção de curativos em forma de biofilme para o tratamento de queimaduras e feridas. Desse 

modo, os benefícios obtidos a partir da extração, produção e comercialização devem ser levados em conta e as 

pesquisas devem aumentar a cada dia mais, pois é um potencial que não se pode deixar de lado, e sim ser estudado e 

aprofundado para trazer soluções para os problemas existentes e melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e 

futuras.    
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